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Liity PeeÄssän asiakasomistajaksi!
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Osuuskauppa PeeÄssä

Maaliskuun asiakasomistaja liittymisetuina
S-market Petosella ja Keilankannalla on
tulppaaninippu, 10 euron etuseteli PeeÄssän
ravintoloihin sekä herkkukassi!
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Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan Osuuskauppa PeeÄssän osuusmaksu 100 €. Sen voi maksaa
kerralla kokonaan tai liityttäessä 20 €, jolloin loppuosa maksetaan kertyvällä Bonuksella 24 kk kuluessa. Bonus
alkaa kertyä 50 euron kuukausiostoilla. Asiakasomistajaksi liityttäessä annettavat tiedot tallennetaan S-ryhmän
asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.
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Taulukosta näet kuinka paljon
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Annamaijan esineet –
puun ja värin harmoniaa

Kipeitä kohtia –
verkostopalaverin
tuotoksia

A

sukasyhdistyksen koolle kutsuma Petosen toimijoiden verkostopalaveri onnistui yli odotusten. Miltei kaikki kutsutut tulivat paikalle,
osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja lopuksi totesivat, että tämä
oli hyvä juttu – kokoontumisia pitää jatkaa. Sosiaalitoimen, koulujen, nuorisopalveluiden, seurakunnan, järjestöjen ja yritysten edustajat nostivat esille
odotetusti asuinalueemme nuorten ongelmat. Vaikka meillä Petosella ei ole
muita lähiöitä enempää ongelmia, pahaa oloa oireilevien nuorten ja heidän
vanhempiensa tukemiseksi halutaan tehdä enemmän. Arjen Mieli –hanke
on jo aloittanut; yläkoululla järjestetään uudenlaisia vanhempainiltoja, joissa
nuoret ovat aktiivisesti mukana. Samoin koulun välituntikävelyt ovat jo alkaneet – seurakunnan vapaaehtoiset ovat ns. pitkillä välitunneilla jalkautuneet
nuorten joukkoon. Aikuiskontaktien mahdollisuuksia on lisätty ja vanhemmille on myös tukea tarjolla. Kuten Marketta Kolari verkostokokouksessamme sanoi – nuoret tarvitsevat ennen kaikkea jonkun, joka kuuntelee. Toivotaan myös, että nuorisopalvelujen suunnittelema uusi Pyörö-hanke saa
rahoituksen Opetusministeriöltä ja tuo lisää resursseja nuorten vapaa-ajan
aktivointeihin.
Kokousväkeä puhutti myös aikuisten, etenkin miesten syrjäytyminen, joka
näkyy katukuvassa päihtyneiden parveiluna Pyörönkaaren ostoskeskuksen
tuntumassa. Miten voisimme saada kontaktin näihin ihmisiin, joilla päivittäisen pullon saaminen on elämän tärkein asia – kun kaikki muu, perhe, lapset, työpaikka ja tulevaisuus tuntuu olevan menetetty? Päihdeongelmia ja yksinäisyyttä on myös vanhuksilla. Nämä ihmiset tarvitsisivat myös
toisen ihmisen, joka aidosti kuuntelee ja välittää. Kunnalliset palvelut ovat
kaukana, mm. aikuissosiaalityön vastaanotto keskustassa, samoin päihde- ja
mielenterveyspalvelut. Asukasyhdistyksen intressissä on myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Tässä
tarvitaan taas sitä monta kertaa peräänkuulutettua yhteistyötä. Ja sitähän
löytyy, verkostopalaverissa kehuttiin erityisesti sitä, miten helppoa Petosella
on tehdä asioita yhdessä, kontaktin saa helposti ja yhteinen tahto ja näkemys
on vahva.
Yksi erityisen ilahduttava asia on vielä mainittava palaveristamme, yrittäjien
mukaantulo. Tahtoa yhteisiin ponnistuksiin osallistumiseen on ja itse asiassa esim. S- ja K-kaupat toimivat jo yhteisillä pelinsäännöillä nuorten kanssa.
Nuoria kohdellaan asiakkaina yhtä hyvin kuin aikuisiakin, mutta jos huonoa käytöstä ilmenee, siihen puututaan napakasti. Tulokset ovat olleet hyviä,
nuoretkin arvostavat sitä, että aikuiset puuttuvat hölmöilyihin.
On hienoa, että asioiden korjaamiseksi on tehty suunnitelmia ja hankkeita,
tämä on hyvä alku, mutta se ei vielä riitä. Ne perheet, joissa on vaikeuksia
lastenkasvatuksessa ja yleensä pärjäämisessä, eivät istu vanhempainilloissa
kertomassa huolistaan. Heidän tavoittamisekseen ja auttamisekseen tarvitaan toisenlaisia keinoja. Samoin päihde- ja mielenterveysongelmissaan yksin jääneet, he eivät ilman ulkopuolista apua pääse edes alkuun elämänsä
eheyttämisessä. Jonkun olisi tarjottava käsivartensa ensimmäiselle askeleelle
kohti yhteiskunnan osallisuutta. Jalkautuvalle sosiaali- ja nuorisotyölle olisi
nyt tarvetta – puuttuu vain resurssit.
Asukasyhdistys tulee jatkamaan alueellisen yhteistyön kehittämisen koordinointia ja hakee myös kumppaneita etsimään
keinoja kipeimpien kohtien hoitamiseen.
Suuret kiitokset kaikille verkostopalaveriin osallistuneille!

P

itkälahden Miilurannassa sijaitsevan Studio Halosen omistaja,
muotoilija Annamaija Halonen sanoo, että pienyrityksessä on tärkeää, että yrittäjäkin voi hyvin.
– Omat voimavarat on tunnettava,
koska uuden tuotteen suunnittelu voi
kestää jopa vuoden.
Annamaijan
suunnittelemissa,
puusta valmistetuissa käyttö- ja designesineissä yhdistyvät puumateriaali ja
värit harmonisiksi kokonaisuuksiksi.
Uusina tuotteina, Annamaijan mukaan puutuotteiden ”sivussa kulkevina” ovat valmistumassa PalaPala -kaula- ja rannekorut.

Annamaija Halosen tuotteita on kiitelty
omintakeisuudesta.

Sarjatuotantoa ja käsityötä
Yrityksellä on entisen Peuran sahan
rakennuksessa lähes kahdensadan neliön tilat, joista verstas -, suunnitteluja myyntitilat on eritelty omiksi kokonaisuuksiksi.
Annamaijan yrityksessä on jo yli
kymmenen vuoden ajan työskennellyt puuseppä Heikki Savolainen, joka
vastaa suunniteltujen sarjojen koneellisesta valmistamisesta.
– Puutuotteet maalaan itse ja jokainen tuote on yksilöllinen, Annamaija
sanoo.
– Itse pidän dekoratiivisuudesta ja
värien käytöstä.
– Täytyy korostaa, että tuotteet ovat
sataprosenttisesti kotimaisia.
Annamaijan suunnitteleman uuden
PalaPala -korusarjan materiaalina on
selluloosa-asetaatti, jota käytetään silmälasien valmistuksessa.
– Työstetyn materiaalin saan Lapinlahdelta – se on kierrätysmateriaalia ja
80% luonnonmuovia.

Eri värisävyjä korostavat korumallistot ovat tällä hetkellä tuotteistamisvaiheessa.

Jäljittelemätön tyyli
Vuoden 2006 Taito-käsityöyritykseksi
valitun Studio Halosen tuotteet kertovat paljon tekijästään, koska jäljittelijöitä ei ole Annamaijan mukaan
paljon.
– Omintakeisuudesta olen saanut
paljon kiitosta.

PalaPala –korumallisto on
tuotteistamisvaiheessa.

Suurimpana asiakasjoukkona ovat
yritykset, jotka tilaavat Studio Halosen tuotteita liikelahjoiksi.
– Suunnittelen tuotteita toivomusten
mukaan myös yrityksille sopivissa väreissä.
Muotoilija-yrittäjälle ovat käsityömessut tärkeitä.
– Esimerkiksi syksyisin pidettäviltä
liikelahjamessuilta olen saanut uusia
asiakkaita.
– Kokeilin Tampereen kädentaidon
messuilla PalaPala –korun menestystä kilpailussa – ja se pääsi kymmenen
parhaan joukkoon.
Annamaija tekee myös graafista
suunnittelua ja hänen suunnittelemansa on mm. Kuopion kaupunginkirjaston kirjastokortti. Eräs uusi asiakkaalle räätälöity, yrityksen logon
mukaan suunniteltu tuote on myös
hänen työpöydällään.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Riitta Katajamäki
PPAY ry:n hallituksen puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
Puh. 045 2090 600

PYÖRÖNKAAREN
HIDASTUSTÖYSSYT
-kansalaisadressi

Studio Halosen puutuotteet ovat pelkistettyjä ja käytännöllisiä.
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Kesätyöpaikkoja luvassa nuorille
HYVÄ PETONEN 2012 -palaverissa mukana runsaasti toimijoita

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys järjesti viimesyksyisen Pelottaako Petosella? -asumisseminaarin jatkotoimena Hyvä Petonen
2012 -verkostopalaverin, johon kutsuttiin mm. sosiaalitoimen, koulujen,
nuorisotoimen, järjestöjen, seurakunnan sekä alueen yrittäjien edustajia.
Asukasyhdistyksen pj. Riitta Katajamäki ilahtui, kun erityisesti nuorten
työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen keskittyneeseen palaveriin tuli paikalle noin kaksikymmentäviisi Petosen alueen toimijaa.
Myymäläpäällikkö Miia Karjalainen ja myyjä Arja Taskinen –S-marketista muistuttivat, että nuoret ovat
tulevaisuuden työntekijöitä ja heille
pitäisi työelämän tulla tutuksi.
– Petosen S-marketilla on mahdollisuus ottaa kesällä 15-20 petoslaista työntekijää, ikähaarukkana 15-19
–vuotiaat. Lisäksi paikkoja on myös
Keilankannassa ja ABC-asemalla.
Nuorisotyönsuunnittelija
Sani
Kuosmanen kertoi, että opetusministeriöltä haetaan rahoitusta Pyörö-projektia varten.

– Nuoret voisivat toteuttaa esimerkiksi jonkin kivan tapahtuman kesäaikaan.
Kuosmanen toivoi, että projektiin
tulisivat mukaan seurakunnan nuorisotyöntekijät, alueen yrittäjät ja muut
toimijat.
Tilaisuudessa heräteltiin ideaa myös
Petosen omista rekrymessuista.
Kallavesi-Pyörön rehtori Erja Kokkonen ehdotti yrityspuolen järjestämiä esittelytilaisuuksia, joissa nuoret
olisivat kohderyhminä.

Nuorille rajoja –
positiivisessa hengessä
Nuorten huumeidenkäyttö ja muut
päihteet aiheuttavat huolta myös Petosen alueella.
Lähiötyön koordinaattori Hannele
Nykäsen mielestä toiminnan puute
ei ole itsestään selvästi syynä nuorten
päihteiden ja huumeiden käyttöön.
– Kyse on asenteista. joihin kuuluvat
vanhempien asenteet ja nuoren omat
asenteet.
Lastensuojelupäällikkö
Marketta

Kolari uskoo, että päihdeongelmaiset
nuoret kaipaavat eniten aikuisia, jotka
kuuntelevat heitä.
Miia Lehto Kuopion kaupungin aikuissosiaaliyksiköstä kertoi aikuisten
asumisen tukemista ja työllistymistä
edistävästä ATTE-hankkeesta.
– Jatkossa on suunnitteilla nuorille huumeidenkäyttäjille ja korvaushoidossa oleville suunnattu NATTE-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen järjestämään HYVÄ PETONEN
2012 –verkostopalaveriin kokoontui runsaasti alueellisia toimijoita.

hanke, joka pyrkii ohjaamaan nuoria
eteenpäin.
Hanketyöntekijä Kirsi Santala Arjen Mieli –hankkeesta korosti päihdevalistuksen merkitystä kouluissa.
Vanhempien vastuu korostui useissa puheenvuoroissa. Petosen S- ja K
–kauppiaat ovat yhteistyössä ottaneet
tiukan linjan nuorten käytökseen.
– Nuoria kohdellaan hyvin, mutta
huonoon käytökseen puututaan, sanoi
Miia Karjalainen.

Paljon yksinäisiä aikuisia
Hannele Nykänen halusi puheenvuorossaan kohdistaa huomion myös
yksinasuvien talouksiin, joita pitäisi
saada osalliseksi yhteisöön. Nykänen
nosti esiin myös vanhusten päihdeongelmat, jotka hänen mielestään liittyvät paljon yksinäisyyteen.
– Tukihenkilöitä tarvittaisiin esimerkiksi kuljetuksessa.

Asukasyhdistyksen pj. Riitta Katajamäen johtamassa keskustelussa pohdittiin mm. nuorten ja aikuisten syrjäytymisen syitä.

Ikäihmisten osaamisen käyttöön ottoa toivoivat myös Seppo Jalkanen
ja Sirkka Karppinen Kuopion Eläkkeensaajat ry:stä. Heidän mielestään
ikäihmisillä on paljon annettavaa.
– Hienoa olisi, jos ukit ja mummit
voisivat vierailla kouluissa.
Tilaisuus sai osallistujilta kiitosta
mm. yrityspuolen mukanaolosta.
Jatkosuunnitelmissa on kokoontua
myös pienemmillä kokoonpanoilla ja
tarttua esimerkiksi vaikeimmin syrjäytyneiden auttamiseen.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Pelastusopistoon yli neljäsataa hakijaa

P

etosella sijaitsevan Pelastusopiston opiskelijoiden hakijamäärät ovat pysyneet opintosihteeri Pirjo Paldaniuksen mukaan
parin viime vuoden ajan tasaisina.
– Helmikuun lopussa päättyneeseen
hakuaikaan mennessä hakemuksia tuli yli neljäsataa.
Pelastushenkilöiden työtä käsittelevät tv-ohjelmat eivät hänen mielestään ole vaikuttaneet hakijamääriin.
Opintosihteeri muistaa kuitenkin
televisio-ohjelmien nostaneen pyrkijöiden määrää, kun eräässä tv-ohjelmasarjassa kilpailivat paremmuudesta
puolustusvoimat, poliisi ja pelastuslaitos.

Pelastajiksi aikoville
kuntotestit
Pelastajatutkinto opiskellaan kolme lukukautta kestävässä pelastajan
koulutusohjelmassa. Tutkinto antaa
kelpoisuuden palomiehen tai palomies-sairaankuljettajan
virkoihin.
Pääsykokeisiin pääsyn ehtona ovat läpäistyt kuntotestit.
Pelastajakoulutukseen oli 319 hakijaa, joista opiskelupaikan saa 64 hakijaa.
– Kaikki hakijat olivat miehiä, ikäjakaumaltaan 23-24 –vuotiaita, Paldanius kertoo.

Hyvä yleiskunto on pääsyvaatimuksena pelastajakoulutukseen. Myös työuran aikana pelastajan tulee ylläpitää taitojaan, tietojaan ja fyysistä kuntoaan jatkuvalla harjoittelulla.

Päivystäjä ohjaa ja neuvoo
Hätäkeskuspäivystäjän työ kiinnostaa puolestaan naisia. Puolitoista
vuotta kestävän opetuksen tavoitteena
on valmentaa opiskelija hätäilmoitusten kokonaisvaltaiseen käsittelyyn hätäpuhelun vastaanotosta asiakkaiden
ohjaamiseen ja neuvontaan.
Opiskelupaikkaa haki 97 alasta kiinnostunutta, joista valitaan 24 opiskelijaa. Hakijat ovat opintosihteerin mukaan keskimäärin yli 30-vuotiaita.
Lisäksi alipäällystökoulutukseen valitaan 44 hakijan joukosta 20 ammatissa toimivaa palomiestä.
Koulutukset alkavat syksyllä.
Teksti:Marja Miettinen
Kuva: www.pelastusopisto.fi

Verkostopalaverin ryhmätöihin keskittyivät Miia Lehto (vas), Ulla-Maija Huttunen ja Marketta Kolari.
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Vastuufoorumi kiinnosti kymmeniä vanhempia

Yhteiset hetket luovat lapselle turvallisuutta

P

irtin koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä Kuka lapsista välittää? - vastuufoorumissa pohdittiin lasten arkea ja aikuisten
vastuuta lasten elämässä. Foorumin
keskustelua oli tullut seuraamaan suuri joukko eri koulujen vanhempia.
Lastenpsykiatri Marja Darthin mielestä tärkeintä, mitä lapselle voi antaa,
on yhteinen ”iltasatutuokio”.
– Lapset pitävät todellisuudessa tavallisesta, tylsästä arjesta.
– Vanhemmat voisivat tehdä rutiinin päivittäisistä yhteisistä hetkistä,
joissa keskustellaan tai luetaan satuja.
Vanhempi konstaapeli, kirjailija
Marko Kilpi korosti kodin vaikutusta
käyttäytymistapojen oppimisessa.
– Huomasin suuren eron käydessäni
eräässä koulussa naapurimaassamme
Venäjällä.
– Siellä lapset käyttäytyvät hyvin,
koska heidät on kasvatettu hyvään
käytökseen.
– Lapset kaipaavat kotona eniten
lämmintä ruokaa, yhdessäoloa ja rajoja.
Palvelujohtaja Markku Tervahauta
kehotti vanhempia ja lapsia kokoontumaan päivittäin yhden pöydän ääreen.

Savon Sanomien uutispäällikkö
Riitta Raatikainen korosti kodin vastuuta suhteessa median uutisointiin.
– Uutisoinnin pitää olla moniarvoista.
– Paljon kirjoitetaan tavallisista asioista, mutta ne eivät kohahda meihin.
– Media voi luoda väärää turvallisuuden tai turvattomuuden tunnetta,
mutta tärkeintä on kotona yhdessä
opeteltu medianlukutaito.
Raatikaisen mielestä perhetilanteella
on suuri merkitys siihen, miten uutisointi vaikuttaa lapseen.

”Mielihyväkoukuista”
eroon

Turvaluokan avulla
työrauhaa

Tekniikan kehitys on tuonut mukanaan ajatuksen, että ihmisen pitäisi
olla koko ajan tavoitettavissa.
Erityisnuorisotyöntekijä ja muusikko Tommi Salmela toivoo, että vanhemmat ja lapset laittaisivat joinakin
päivinä kuukaudessa kännykät kiinni

Kalevalan koulun turvaluokan rahoittaja, yrittäjä Saku Sopanen peräänkuulutti enemmän auktoriteettia
koulun rehtoreille, jotta he puuttuisivat ongelmalasten ja -opettajienkin
toimintaan.
– On olemassa opettajia, jotka eivät

– Viittomakieliset kokevat syrjintää.
Ilomäki toivoo, että viittomakieliset
saataisiin houkuteltua tasaveroisina
muiden joukkoon.

Suomi – turvallinen maa
Marko Kilpi pitää aikamme perisyntinä välinpitämättömyyttä.
– Lapsi oppii lähisuhteista ja suhteesta naapureihin, miten käyttäydytään.
– Ystävällinen suhtautuminen esimerkiksi naapureihin lisää lapsen turvallisuutta.
– Muistetaan kuitenkin, että Suomi
on siltikin maailman turvallisin maa.
Marja Darth kiitti suomalaista monipuoluejärjestelmää ja demokratiaa,

Vastuufoorumin paneelin osanottajat olivat yhtä mieltä siitä, että vuorovaikutustaidot lähtevät lapsen lähipiiristä.
mahdollisuutta koulun käyntiin ja positiiviseen uteliaisuuteen.
Jääkiekkolegenda Hannu Kapanen
on tutustunut USA:n perheiden arkeen, jossa lapsia ei uskalleta päästää
yksin kulkemaan koulumatkoja tai jopa kotona lapset pelkäävät olla yksin.
– Toivon, että suomalainen turvallisuudentunne säilyy.
Samalla kun Kapanen sanoi nauttivansa isovanhemmuudesta ”elämän
jälkiruokana”, hän oli huolissaan varattomien lasten harrastusmahdollisuuksista.
– Rahasto voi auttaa joitakin lapsia
välineiden hankinnassa.

– Miksi kaikkien välineiden pitäisi
olla parhaita – harrastaa voi halvemminkin.
Paneelin jäsenet toivoivat koulurauhan takaamiseksi koulujen pihoille
sääntöjä, joita lapset ovat itse olleet
tekemässä.

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Lasten hyvinvointi kiinnosti eri koulujen alueilta paneelia seuraamaan tulleita vanhempia.

Vapaaseurakunnan nuorten illat suosittuja

Avoimuus nuorisotoiminnan lähtökohtana

Saku Sopasen mielestä turvaluokka voi auttaa koulujen työrauhan palauttamiseen. Hannu Kapanen toivoo, ettei varattomuus estäisi nuoria pääsemästä mukaan urheiluharrastuksiin.
ja keskittyisivät yhteisiin hetkiin.
Samanhenkisiä ajatuksia esitti Pirtin
koulun rehtori Timo Kemppinen ja
Markku Tervahauta.
– Tietokoneet pois lastenhuoneesta.
– Koneiden ja laitteiden kanssa olemista pitää vähentää.
Ikävien tapahtumien kohu-uutisointi herätti vastuufoorumissa keskustelua.

välttämättä ole alalle sopivia.
Rehtori Timo Kemppisen mielestä
peli on koulussa menetetty, jos opettajalta puuttuu auktoriteetti.
Paneelin vetäjänä toiminut näyttelijä ja vanhempainneuvoston jäsen
Virpi Rautsiala antoi puheenvuoron
myös kuurolle ja kuuron lapsen vanhemmalle, Hannele Ilomäelle, jonka
mielestä Kuopion kaupunki ei tarjoa
tarpeeksi viittomakielisiä palveluja.

K

uopion
Vapaaseurakunnan
nuorisokahvilasta on tullut
suosittu paikka Petosen nuo-

rille.
– Perjantai-iltaisin täällä käy usein
kymmeniä nuoria, ikähaitari on 12 –
20 vuotta, kertoo nuorisotyöntekijä
Manuel Rautalahti.
– Täällä voidaan kahvitella, pelata
vaikkapa korttia, Kimbleä ja ilmakiekkoa – tai vain nauttia yhdessäolosta.
Vapaaehtoistyönä nuoria ohjaavien
Henry Kemiläisen ja Leif Hagertin
sekä aikuisten kanssa työskentelevän
Auli Nissisen mielestä Petonen kaipaa lisää kokoontumispaikkoja nuorille.
Henry Kemiläinen korostaa, että
nuorisokahvilan kävijät ovat tavallisten perheiden lapsia – uskonto ei liity
kävijöiden taustaan.

Perhekahvila suunnitteilla

Hannele Ilomäki (vas.) toivoi Kuopion kaupungilta suurempaa panostusta viittomakielisten lasten palveluihin.

Kerrostalohuoneistossa sijaitsevassa
tilassa pidetään tiistaisin myös lastenkerhoa ja myös aikuisille on järjestetty
omia tilaisuuksia.
Manuel Rautalahden mukaan aikuistoiminnan kävijämäärät ovat
jääneet vähäisiksi ja uutena suunnitelmana on järjestää perhekahvilatoimintaa, joka yhdistäisi eri ikäluokkia.

Ohjaajien mielestä muutokset nuoren elämään eivät tule ”nips naps”
–periaatteella, vaan kasvu tapahtuu
vähitellen.
– Mielestäni tämän ajan nuoret kärsivät jonkinlaisesta arvotyhjiöstä, sanoo Rautalahti.
– Rikkinäisyys kytee pinnan alla.
Leif Hagert uskoo avoimuuteen aikuisten ja nuorten välisissä suhteissa.
– Kun nuorille avaa sydäntään ja
kertoo elämästään, se lisää luottamusta aikuisen ja nuoren välille.

Ohjaajat ovat huomanneet, että
nuorten ”kulissit” pysyvät pystyssä
isommissa ryhmissä, mutta kahdenkeskisissä keskusteluissa päästään
keskustelemaan henkilökohtaisemmistakin asioista.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen
Ohjaajat Henry Kemiläinen (vas.), Manuel Rautalahti, Auli Nissinen ja Leif
Hagert toivovat, että Petosen nuorille
olisi tarjolla enemmän kokoontumistiloja.
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Oikaisu: Vauva avoin
maanantaisin
Helmikuun numerossa olleessa Vauva avoin –päiväkerhoa
koskeneessa jutussa oli ikävä viikonpäivävirhe. Kerho
kokoontuu Petosen vapaa-ajantilojen eli Pinarin toisessa
kerroksessa maanantaisin eikä tiistaisin,
kuten jutussa mainittiin.

Kaakaotupa ja yökahvila toimivat Martti Ahtisaaren koululla

Koulu ja nuorisotyö
löivät hynttyyt yhteen

Vauvaikäisille eli 0 – 1,5-vuotiaille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitetun kerhon kokoontumisaika
on siis maanantaisin klo 13 – 16.
Toimitus pahoittelee virhettä sekä siitä
mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.

Kahdeksanvuotias Sonja Sipari ratkoo mielellään iltapäivisin pulmapelejä. Kaakaotupaan kokoontuivat myös nuorisotyönsuunnittelija Saija Oittinen (vas.), apulaisjohtaja Tuula Koivukangas, nuorisonohjaaja Asta Sajaniemi ja nuorisotyönsuunnittelija Jenni Siirilä.

K
miiluranta kirppis & kahvio logo.pdf
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uopion kaupungin nuorisotyö
ja koulutoimi ovat aloittaneet
yhteistyön järjestämällä viime
syksystä lähtien kaakaotupa- ja yökahvilatoimintaa Martti Ahtisaaren
koululla.
Uutta toiminnassa on nuorisotyöpuolen jalkautuminen koulun tiloihin.
Eteläisen Kuopion vastuuohjaaja Asta Sajaniemi kertoo, että kaakaotupa
liittyy opetushallituksen ”Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus kerhotoiminnassa” –hankkeeseen
– Yökahvilassa on yhdistetty voimia
kaupungin ja seurakunnan kesken.
Mukana ovat Alavan ja Kallaveden
seurakunnat.
Martti Ahtisaaren koulun apulaisjohtaja Tuula Koivukangas toivoo, että toiminnasta tulee jatkuvaa.
– YAD:n kanssa, (Youth Against
Drugs) on kehitelty tätä toimintaa koko Kuopion eteläiselle alueelle.
Toiminnan ideana on ongelmien
ennaltaehkäisy. Lasten ja nuorten toimintaa kehitetään kuuntelemalla lasten ja nuorten ajatuksia liittyen harrastuksiin, yksinäisyyteen tai vaikkapa
koulukiusaamiseen.

Kaakaotupa –
aktiivinen iltapäivä
Kuopion kaupungin nuorisotyönsuunnittelijat Saija Oittinen ja Jenni
Siirilä iloitsevat, että 2.-6 –luokkalaisille tarkoitettu kaakaotupa on jo löytänyt paikkansa Saaristokaupungissa.
Kaakaotupa toimii kolmena iltapäivänä viikossa ja järjestäjien mukaan
lapsia on paikalla keskimäärin parikymmentä.
Kaakaotuvassa lapset voivat tehdä
läksyjä, askarrella, pelata pelejä tai
tutustua erilaisiin kulttuureihin mm.
elokuvia katselemalla. Lapset saavat
tutustua myös ulkomailta Suomeen
muuttaneihin vierailijoihin.
Eräässä alkukevään iltapäiväryhmässä pojat valmistivat peltipurkeista
rumpuja.
Kahdeksanvuotias Sonja Sipari kertoo käyvänsä kaakaotuvalla aina kun
vain ehtii.
– Pelaan täällä lautapelejä tai ratkon
pulmakuutioita.
– Minun harrastuksiini kuuluu ratsastus ja haluan tulla isona ratsastuksenohjaajaksi, Sonja haaveilee.

Nuorilla vastuuryhmä
Perjantai-iltaisin toimivassa nuorten
yökahvilassa käy keskimäärin viisikymmentä nuorta.
Nuorten vastuuryhmään kuuluvat
Annika Vierimaa, Emilia Vierimaa
ja Sara Tuomainen pitävät tärkeänä,
että Saaristokaupungin nuorilla on
kokoontumismahdollisuuksia.
– Suurin osa nuorista on 15-17 –
vuotiaita, mutta käy täällä nuorempia
ja vanhempiakin.
– Täällä voi pelata biljardia, SingStaria, lautapelejä – tai vaikkapa leipoa.
– Erilaisia teemojakin on kuukausittain, esimerkkeinä vappuun, elokuviin, Halloweeniin tai ulkopeleihin
liittyvät teemat.
Annikan, Emilian ja Saran mielestä
kavereiden tapaaminen on ehkä kaikkein tärkein syy tulla yökahvilaan.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

KUPONKITARJOUS

PESUKADULLA autonpesut nopeasti ja jonottamatta

Sisältää:
• Liuotin + vaahto
• Harjaton- /harjapesu
• Alustanhuuhtelu
• Pehmoharjakiillotus

PARAS PESU

15€
norm. 20€

Tarjous voimassa 31.3. asti

LEVÄNEN

Rauhalahdentie 2
70780 KUOPIO
Puh. 017 264 7100

Nuorten vastuuryhmässä Martti Ahtisaaren koululla toimivat Annika Vierimaa
(vas), Emilia Vierimaa ja Sara Tuomainen.
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Vierailukohteina Kivennavan kartanohotelli ja Topin maatilamyymälä

Ikinuoret rentoutuivat päiväreissulla

P

etosen Ikinuoret tekivät kolmenkymmenen hengen voimin
päivämatkan Muuruvedelle Kivennavan kartanohotelliin. Kyyditsijänä oli Matka Veijalaisen kuljettaja
Kalle Kettunen. Kun kyseessä ovat
Ikinuoret, lyhyillekin matkoille täytyy
saada laulua. Tunnelmallisten Agentssävelmien tulkinnasta vastasi bussimatkalla Mikko Parviainen. Huumori oli myös matkaeväänä – oltiinhan
savolaisvoimin liikkeellä.
Kivennavalla vieraat toivottivat lämpimästi tervetulleiksi omistajat Martti
ja Kaija Kähönen.

Kivennapa –
karjalaisuuden hengessä

Nykyinen Kivennavan kartanohotelli
on toiminut vuodesta 1998. Aiemmin
tilalla harjoitettiin Gasthaus-tyyppistä
toimintaa. Kivennapa-nimellä haluttiin vaalia karjalaista perinnettä toisessa polvessa ja samalla kunnioittaa
kiitollisuudella tilan perustajia Armas
ja Aino Kähöstä, Martin vanhempia.
Karjalainen perintö näkyy myös hotellihuoneiden ja mökkien nimissä,
sillä ne on nimetty Kivennavan kylien
mukaan. Kivennavan kylien vaakunat

kaunistavat ravintolan seinää.
– Ne saatiin lahjoituksena Kivennapa-seuralta, kertoo Martti Kähönen.
Tänä päivänä yritys tarjoaa erinomaiset puitteet asiakkailleen pitää muun
muassa erilaisia juhlia, koulutustapahtumia, leirejä sekä kokouksia.
– Kesällä täällä sisällä on tilat 200
vieraalle ja ulkoterassilla on 50 paikkaa. Majoitustiloja on 30 hengelle.
Lounaaksi ikinuoret kuopiolaiset
saivat herkullista kotiruokaa salaatteineen.
Ravintolasalissa pidettiin myös Ikinuorten arpajaiset ja onnekkaat saivat
kotimatkalle lämpimät villasukat tai
vaikkapa suklaata herkuteltavaksi.

”Topi täällä – hei”
Petosen Ikinuorten Muuruveden matkan toisena kohokohtana oli Topin
maatilamyymälä, joka on ehkä Suomen suurin luomutuotekauppa. Topi
ei itse ollut tällä kertaa paikalla.
Topi Laitinen oli menestyvä Kkauppias Kuopiossa kunnes vakava
sairastuminen 90-luvun alussa lopetti
uran. Topi muistetaan Savossa vieläkin Topi täällä hei - radiomainoksista, jotka palkittiin myös valtakunnallisesti.
Kauppiasuran jälkeen Topi muutti Muuruvedelle vanhaan kartanoon
ja alkoi viljellä siellä luomutuotteita,
mm. perunaa ja pensasmustikkaa.

Kivennavan vieraat saivat lämpimän vastaanoton omistajilta, Martti ja Kaija
Kähöseltä.
Aikanaan kartanon vanhaan navettaan perustetun maatilakaupan nykyisistä monipuolisista valikoimista
vierailijat halusivat ostaa erityisesti
luomuleipää, juustoja, luomulenkkiä,
perunoita, suklaata ja terveellisiä ravinteita erilaisissa muodoissa.

”Keinussa kesällä…”
Muuruveden kauniit maisemat loihtivat kotimatkalla Mikko Parviaisen
laulamaan Surujen kitaraa ja oltiin
myös ”keinussa kesällä”… Ikinuorten
sihteeri Aili Heikuri toimi tiedottajana ja tarinoijana. Savolaisjuttujen ker-

tomisella hauskutti naapureitaan mm.
Juhani Lumpeinen.
Eräs rouva muisteli kymmeniä maailmanympärys – ja sukellusmatkojaan.
Kesäretkistäkin jo haaveiltiin... Heinäkuun alussa voisi tehdä laivamatkan
Kuopion satamasta Kivennavalle, sillä
sellaiselle matkalle pääsi Kivennavalla
jo ilmoittautumaan…

PETOSEN LEHTI 2-2012

Ikinuorten matkakohteena oli tällä
kertaa Kivennavan kartanohotelli.

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

DeviSol - hyvinvointia luustolle
ja koko elimistölle

DeviSol 20 mikrog 200 tabl

13,50

T
(norm.16,90
)

Tarjous voimassa 31.3.12 asti
Keskittäminen?
Kun juttelimme ihmisten kanssa keskittämisestä, harva tiesi sen helppoudesta. Tosiasia on, että se on paitsi helppoa, se voi myös tuoda sinulle rahanarvoisia etuja.
Laske omien etujesi määrä bonuslaskurilla osoitteessa op.fi/bonuslaskuri tai soita
meille numeroon 0100 0500.

OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankkija/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 €/kk.

Vahva DeviSol 20 mikrog sisältää 20 mikrog
hyvin imeytyvää D3-vitamiinia. Suositellaan
erityisesti yli 60-vuotiaille päivittäisen D-vitamiinin saannin varmistamiseksi.

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

AVOINNA MA-PE 8-19, LA 9-16 PUH. 017-2871800
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Pitkälahden puutarhakerho Suomen vanhin puutarhakerho

P

itkälahden Puutarhakerho on
Suomen vanhin puutarhakerho,
perustettu vuonna 1959 Ruusun
päivänä. Perustajina olivat pitkälahtelaiset omakotitalojen omistajat. Siihen
aikaan kaikkien talojen ympärillä oli
enimmäkseen hyötypuutarhoja ja piha-alueella kukkapenkki daalioineen.
Tietoja kasvatusmenetelmistä vaihdettiin, neuvoja kyseltiin naapureilta,
tehtiin yhteishankintoja. Jopa koneita
ja laitteita ostettiin yhdessä ja ne olivat
tulevien kerholaisten käytössä. Kerho
syntyi aivan automaattisesti.

Toiminta on entisestään monipuolistunut. Pidämme runsaasti erilaisia
kursseja, useimmat liittyvät jotenkin
puutarhaan. Tänäkin vuonna meillä
on lasikukka-kurssi, puiden ja pensaiden leikkausta, käsitöitä ja askartelua,
retkeilyä, vierailuja toisten kerholaisten pihoihin, teatterikäyntejä ym. Yhteensä noin 30 tapahtumaa! Siitä löytyy jo jokaiselle jotakin. Unohtamatta
kahta kilpailua: perinteinen pihakilpailu ja uudempana tulokkaana kurpitsankasvatuskilpailu.
Jäsenmääräkin on entisistä ajoista
kasvanut kovasti. Nyt meillä on noin
100 jäsenperhettä. Ikähaitari on tosi
komea: nuorimmat kursseilla mukana
olleet ovat noin neljä vuotiaita, vanhimmat kunniajäsenet reilusti päälle
kahdeksankymmentä. Oikein hyvä
saada nuoria ihmisiä mukaan, silloin
kerho säilyy elävänä ja kehittyy.
Myös jäsenistön rakenne on muuttunut. Meitä on omakotitalolaisten
lisäksi mökkiläisiä, kerros- ja rivitalolaisia sekä siirtolapuutarhalaisia.
Vietämmekin joka kevät Jäseniltaa,
johon kokoontuvat nykyiset jäsenemme ja kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan kerhomme toimintaan. Tänä
vuonna ohjelmassa on mm. kerhon

Kuva Pirjo ja Jorma Kanervan pihalta.
ja sen toiminnan esittelyn lisäksi viime kesän pihakilpailun satoa sanoin
ja kuvin.
Yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa kertoo mm. 24.3. klo 9.00 – 14.30
valtuusto-virastotalolla
yhdennentoista kerran järjestettävä Puutarhapäivä kotipuutarhureille. Ohjelmassa
on kaksi luentoa toinen puutarhan
hoidosta ja leikkauksista ja toinen
yrteistä. Oikein mielenkiintoisia molemmat! Kerhomme on omalla osastollaan näyttelyn rakentajana sekä
kahvion pitäjänä. Tilaisuudessa on
näkemistä, kuulemista ja kokemista
muillekin kuin vain omille jäsenillemme.
Vapaa sisäänpääsy.
Yksi perinteisimmistä tapahtumistamme on Petosen torilla kaksi kertaa vuodessa pidettävä taimikirppis.
Se on tullut kuuluisaksi jo muidenkin
kuin jäsenistömme keskuudessa. Sekä jäsenemme että ulkopuoliset kotipuutarhurit jakavat kasvejaan niin
keväällä kuin syksylläkin
ja antavat jakotaimiaan
kirppiksellemme. Ennen
toritapahtumaa purkitamme saamiamme taimia
purkitustalkoissa. Satoja
ruukkuja kasveja lastataan
peräkärryihin. Se on mukavaa ja näyttävää puuhaa!

Laina Roivaisen vuoden
2011 voittokurpitsa painoi
yli 16 kiloa.

KuPS löi KalPan
Pyörönkaarella

K

alPa ja KuPS taistelivat lauantaina 3.3. Pyörönkaaren
herruudesta lähes 13 000 petoslaisen puuhatessa aivan omiaan.
Valitettavasti Petosen heikko jalkapallokenttätilanne esti taiston käymisen
viheriöiden shakkia pelaten, ja joku
ilkeämielinen pilasi mahdollisuuden
jääurheiluun kaatamalla hiekkaa
muuten niin kauniisti kiiltäneille pyöräteille. Ryhmien olikin tyytyminen
mestarin ratkaisemiseen suksia käyttäen. Ei kuitenkaan niillä miekkaillen

vaan hiihtäen Pyörönkaaren esplanadilla. Parin männyn kaatamisen ja
suksitehtaiden tyhjentämisen jälkeen
voittajaksi selvisi Team KuPS kapteeninaan Susanna Pöntinen. Jos tuomarivirheitä tai tuomareita ylipäätään
oli, sitä ei enää taiston jälkeen muistettu. Voittamisellakaan ei niin väliä,
tärkeintä oli olla kuulumatta häviäjiin.
Teksti: Pasi Louhelainen
Kuva: Markku Vottonen

Vuosi päättyy aina tunnelmalliseen
koko perheen puurojuhlaan. Syödään
puurot ja juodaan kahvit torttuineen,
laulellaan joululauluja ja lasten aina niin kovasti odottama joulupukki
tulee käymään ja tuo paketit kilteille
kerholaisille eli meille kaikille.
Lue lisää sivuiltamme. Siellä on myös
runsas kuvagalleria.
Pitkälahden Puutarhakerho
www.pitkalahdenpuutarhakerho.net
Puhelin 044 512 3137

Teksti: Raija Rialinna
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Hyperhiihtolomalla
luisteltiin ja kiekkoiltiin
Lippumäen jäähallissa

9

Tötteröiden kanssa
poseeraamassa
Peppi.

J

o perinteeksi Kuopiossa muodostunut Hyperhiihtoloma vietettiin jälleen viime viikolla koulujen talvilomien aikaan. Viikon
teemaksi oli valittu kauhu ja kummitukset. Ohjelmaa riitti ympäri kaupunkia niin ulkona kuin sisätiloissakin jo heti perjantaista 2.3. lähtien. Eteläisessä Kuopiossa viikolla tapahtumia oli ainakin
Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla, Jynkän Monarilla, Peikkometsän
lähiliikunta-alueella sekä Lippumäen jäähallissa, jonne ohjelmaa oli järjestänyt kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhdessä liikuntajärjestöjen kanssa.
Anna ja Benjamin
vauhdissa.

Keskiviikkona jäähallilla järjestäjän vuorossa oli
Kuopion Taitoluistelijat ry ja perjantaina Kuopion
Luistinseura ry. Nuoria innokkaita kiekkoilijoitakaan ei oltu unohdettu, sillä he pääsivät kaukaloon
mailoineen tiistaina ja torstaina.
Teksti ja kuvat: Pasi Louhelainen

Simeoni pyrki
yllättämään Samun
mailapuolelta.
Minttu, Ida ja Milla miettivät
muodostelmakuviotaan.

Roope puolestaan yritti
”Foppa-ujutusta”.

Jonna ja Janni
pujotteluradalla.
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Uusi Turvallisuusteko-palkinto

K

uopion kaupunki on julkaissut
uudistetun nelivuotisen turvallisuussuunnitelman vuosille 2012 – 2015. Sen keskeisiä tavoitteita ovat yleisten alueiden turvallisuus
ja viihtyisyys, arjen turvallisuus sekä
tapaturmien ja onnettomuuksien,
päihdehaittojen sekä väkivallan ehkäiseminen.
Näihin tavoitteita tukemaan kaupunki on perustanut uuden, kaikille
kaupunkilaisille avoimen, vuosittain
myönnettävän Turvallisuusteko-palkinnon. Turvallisuusteko-palkinnon
tavoitteena on kuopiolaisten turvallisuuden parantaminen ja hyvinvoinnin
kehittäminen. Palkinnolla halutaan
huomioida turvallisuutta kehittävä
toiminta, joka voi olla yksittäinen teko tai laajempi kokonaisuus. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi
arjen turvallisuus, syrjäytymisen, väkivallan ja päihdeongelmien ehkäisy.

Palkinnon saaja voi olla yksittäinen
henkilö tai yhteisö, henkilöiden tai
yhteisöjen muodostama ryhmä tai viranomainen. Ehdotuksia vuoden turvallisuustekopalkinnon saajasta voivat
tehdä kaikki kaupunkilaiset, yhdistykset, yritykset tai muut tahot.
Palkinto
jaetaan
ensimmäisen
kerran kaupungin vuosipäivänä
17.11.2012. Esitykset palkinnon saajista on toimitettava 30.9. mennessä
Kuopion kaupunginkansliaan, PL 228,
70101 KUOPIO tai sähköpostilla kirjaamo@kuopio.fi.
Lisätietoja
turvallisuussuunnitelmasta ja Turvallisuusteko-palkinnostaverkko-osoitteessa www.kuopio.fi/
web/turvallisuus.
Lähde: Kuopion kaupungin tiedote
ja www.kuopio.fi

KOKOUSKUTSU
Petosen Ikinuoret ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous pidetään
20.03.2012 klo 12.00
Petosen Asukastuvalla,
Pyörönkaari 19, 2. krs.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset 11 §:n
mukaiset asiat.
Tervetuloa kaikki jäsenet.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Millaisia kirjoja luet?
Mari Hiltunen:
– Luen paljon elämäkertoja - esimerkkinä Ozzy Osbournen elämäkerta.
– Mielikirjailijoitani ovat mm. Katariina Souri, Anna-Leena Härkönen ja
Dean Koontz
– Lukuinnostus vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Risto Kokkonen:
– Luen jonkin verran.
– Lempikirjojani ovat esimerkiksi
Kunnon sotamies Švejk, Juhani Peltosen Valaan merkkejä ja Bulgakovin
Saatana saapuu Moskovaan.

Yhdistyksen järjestämää toimintaa
Irja Parades:
– Luen vain tietokirjallisuutta, en lue
romaaneja.
– Olen sukututkija ja kaikenlainen
historia kiinnostaa laidasta laitaan.
– Ostin museosta kirkkotaidetta ja
urkuhistoriaa käsittelevät kirjat.

Biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Tanssit Pinarin salissa joka toinen lauantai klo 17.30-21.
Salibandyvuoro Pinarin salissa sunnuntaisin klo 16-17.
Askartelua Pinarin kokoushuoneessa torstaisin 11.45-14.
Tervetuloa osallistumaan toimintaan!

Avoinna palkkatuki- ja harjoittelupaikka Pinarin kahvioon
Haemme työntekijää Pinarin kahvioon palkkatuella, työelämävalmennukseen, harjoitteluun tai vastaavalla
työllistämismuodolla. Työtehtävinä kassanhoito, asiakaspalvelu, avustaminen ruoan ja leivonnaisten
valmistuksessa sekä muut kahvion tehtävät. Hakijalta toivotaan hygieniapassia ja kassakokemusta, mutta
edellytetään vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä omatoimiseen että ryhmässä työskentelyyn. Työt alkavat niin
pian kuin mahdollista. Hakemukset joko sähköpostilla ppasyhd@gmail.com tai puhelimella 046 582 6352.

Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
sähköposti: petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Internet: http://petosenat.toimikunnat.net

Saaristo Martat

Tero Nieminen:
– Olen koulutukseltani ravintolakokki ja nyt opiskelen sosiaali- ja terveysalaa.
– Lukemiseni keskittyy paljon koulutukseeni liittyen ruokaa ja terveyttä
käsittelevään kirjallisuuteen.

Kokoontuu Jynkänvuoren
kerhohuoneella. Katso
lisätietoa osoitteesta:
www.saaristomartat.fi

Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00

Utelijana: Marja Miettinen

Asukastuvan ohjelma:
Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa klo 9.00 - 17.00.
Keskiviikkoisin ATK-ohjausta senioreille klo 9.00 - 12.00.
Perjantaisin neulekerho klo 12.30 - 14.30 (uusia mahtuu mukaan).
Huhtikuussa ATK-kurssi digikuvien käsittelystä tietokoneella.
Ilmoittautumiset puh. (017) 364 4597.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Avoimet työpaikat:
Korkeimmalla palkkatuella/työelämävalmennuksessa/työharjoittelussa korjausompelijan paikka vapaana. Työaika 4-6 tuntia.

KOKOUSKUTSU
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS pidetään
Petosen asukastuvalla (Pyörönkaari 19) kokoushuoneessa
tiistaina 27.3.2012 klo 18.00. Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat asukasyhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

Muistutuksena kaikille
Joka keväinen hankienkoristelu on jälleen Petosellakin näkyvästi esillä.
Muistutuksena kuitenkin kaikille: ensinnäkään läheskään kaikkien
pyöräteiden varsien kikkareiden tikistämiselle ei ole silminnäkijöitä, joten
ne voivat olla myös ulkoiluttajan tai ihan lemmikittömänkin kulkijan
vääntämiä. Toisekseen siinäkin tapauksessa että läjä on koiran tekemä,
syyllinen on ulkoiluttaja.
Lemmikin ulkoiluttajan tehtävä on hoitaa ulkoilutus sellaisessa paikassa
etteivät eläimen ulosteet jää muiden liikkujien harmiksi tai ulkoiluttajan
on kerättävä ne pois.
Teksti ja kuva: Pasi Louhelainen

Petosen lehden tuoretta numeroa on saatavilla Petosen,
Jynkän, Saaristokaupungin ja
Pitkälahden taajama-alueen
kotitalousjakelun lisäksi seuraavista jakelupisteistä:
• Pitkälahden ABC,
• Leväsen Shell,
• Ravintola Käskynkkä,
• Kurkimäen Kyläkauppa,
• Pihkapuoti Pihkainmäki,
• Takka Baari Hiltulanlahti,
• Sale Särkiniemi ja
• Kodin Terra Kuopio.
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 11.4.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 3.4.
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Mielen liikuntaa

L

uen paljon. Kirjahyllyni pursuaa minulle rakkaita kirjoja. Ostan myös
kirjoja ja lainaan kirjastosta. Luen myös iltapäivälehtiä ja selailen nettisivuilta tärkeimmät uutiset. Ikävä kyllä, ei-tärkeää soopaa tarttuu
mieleen nettiuutisia selaillessa.
Kirjastosta lainaamani kirjat saattavat odottaa hyllyllä pitkään, ennen kuin
pääsen niihin käsiksi. Luen sitten kirjoja ristiin rastiin – tai vain selailen
niitä, jos ei kirja kiinnosta.

Wille ja Jolokkonen

L

ienet huomannut, että viime
kuussa valittiin Kuopion hiippakuntaan uudeksi piispaksi
ilomantsilaissyntyinen Jari Jolkkonen. Koskeeko tämä millään tavoin
Petosella elävää ihmistä? Eikö se ole
samantekevää, mitä siellä tuomiokapitulissa Kuninkaankatu 22:ssa oikein
hääräillään? ”Aurinko rullaa radallaan…”, olipa piispana kuka tahansa.
No, mietippä ite: Petoselta sai aikoinaan katon päänsä päälle nykyinen
piispamme Wille Riekkinen. Hän on
muistanut joka käänteessä sanoa, että
”jokainen ihminen on laulun arvoinen”. Tai että nuoria pitää rohkaista,
Raamattua opettaa ja lukea ja että jokaisen kynnelle kykenevän on tuotava kortensa kekoon rakentamaan yhteistä seurakuntaa. Kaikkia tarvitaan.
Onpa tainnut joku pappikin silloin
tällöin ottaa oppia noista puheista ja
himpun verran kääntää kurssia koh-

ti ihmistä. Ainakin media on kysellyt
ahkeraan hänen mielipiteittensä perään. On sillä merkitystä.

näiden ajatusten johdannaisia puhuu
piispa kaikkialla. Ja paljon muuta. On
tällä merkitystä.

Hesarissa Jari Jolkkonen taas sanoi,
miten Kosovon sota opetti opiskeluaikana hänelle ja hänen kavereilleen
paljon ihmisen heikkoudesta. Jokaisessa ihmisessä asuu tietyissä olosuhteissa kyky sellaisiin raakuuksiin
ja julmuuksiin, joita normaalioloissa
kavahdetaan. Itse olen lukenut hänen
viisaita ajatuksiaan luterilaisuudesta ja
vanhasta kristinuskosta, sen vahvoista
ihmisyyttä, syntiä ja Jumalan armoa
kuvaavista selkeistä linjoista. Tuntuisi
tosi löperöltä, jos kieltäisimme heikkoutemme ja syntimme. Vasta sitten
sitä tuntee olevansa jotain, kun ei tarvitse piilotella sitä, mitä oikeasti on.
Ei sitä oikeastaan ole sen kummempi
kuin muutkaan. Kärsimme, pelkäämme, häpeämme mutta myös iloitsemme samalla tavalla. Ehkäpä näitä ja

Piispan toimii eniten kuitenkin näkymättömissä; rukoilee, paimentaa hiippakuntaa, värvää ja vihkii pappeja,
pistää työntekijöille ja seurakunnille
peiliä eteen ja kysyy: Mitäs sieltä näet?

Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336
Messu su 18.3. klo 10. Liturgia
Juha Määttä, saarna Matti Pentikäinen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Messu su 25.3. klo 10. Liturgia
Juha Määttä, saarna Palmu ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Palmusunnuntain messu su
1.4. klo 10. Liturgia Anna-Maija
Hella, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Luukas-passio ma 2.4. klo 19.
Seppo Pänkäläisen säveltämänä,
Luukkaan evankeliumin mukaan.
Kallaveden kirkkokuoro Anna-Mari Linnan johdolla, Joona Saraste
evankelista, Arto Löppönen Jeesus, Outi Keskisipilä urut ja Pastori Raili Rantanen.
Nuorten ahtikirkko ti 3.4. klo
19. Liturgia Anni Tanninen, saarna
Juha Määttä ja kanttorina Jarkko
Maukonen.
Varttuneen väen ahtikirkko ke
4.4. klo 12. Liturgia Veli Mäntynen
, saarna Anna-Maija Hella ja
kanttorina Anna-Mari Linnan ja
seniorikuoro. Kahvitarjoilu.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo
19. Liturgia Anni Tanninen, saarna
Veli Mäntynen ja kanttori AnnaMari Linna ja Richard Nicholls.
Pitkäperjantain sanajumalan-

palvelus pe 6.4. klo 10. Matti
Pentikäinen, Anna-Mari Linna ja
kirkkokuoro.
Pääsiäisen messu su 8.4. klo
10. Liturgia Hannu Komulainen,
saarna Juha Määttä ja kanttorina
Richard Nicholls.
Oi, katso mikä aamu -konsertti su 8.4. klo 18. Hengellisen musiikin aarteita. Saara Kiiveri,
sopraano, Teea Kokkonen, huilu
ja Anna-Mari Linna, urut ja piano.
Vapaa pääsy.
2. Pääsiäispäivän perhemessu
ma 9.4. klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila, kirkon ja Rytkyn päiväkerholaiset.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Aikuisten takkailta ke 14.3. klo
18. Takkahuoneessa.
Raamattuilta
to
15.3.
klo
18.
”Lopunajat
raamatun
ilmoituksessa”,”Seitsemän sinettiä”, vankilapappi Jouko Koistinen.
Iltatee ja mahdollisuus esirukoukseen.
Messu su 18.3. klo 16. Veli Mäntynen ja Richard Nicholls.
Donkkis Big night - Family
version toimintailta varhaisnuorille ja keskustelutuokiot
vanhemmille pe 23.3. klo 18.

Ei kun kavutaan 6.5. klo 10 TV:n ääreen, jos ei kerran päästä tuomiokirkkoon, ja seurataan juhlallista piispaksi
vihkimistä. Kallaveden nuorisokuoro
laulaa ja pari seurakuntamme työntekijää avustaa. Suomessa on koko
kirkon olemassa olon ajan aina piispa
vihkinyt piispat virkaansa. Tälläkin
on merkitystä, ettei ketju alkukirkon
juurilta asti katkeaisi.
Hannu Komulainen
vt kirkkoherra

Kirjastoon mennessäni valitsen lainattavat kirjat melko spontaanisti. Viime
kerralla lainasin Kari Hotakaisen aforismeja (”Matkailu ei avarra, eikä iso
tila ei tuo väljyyttä päähän”), Marko Gustafssonin Miten minusta tuli minä,
Eeva Ahtisaaren Juuret ja siivet, Claes Anderssonin Ajan meno, Margaret
Atwoodin Poikkeustila, Kate Atkinsonin Museon kulisseissa ja Tony Haydenin Lapsi muiden joukossa.
Tärkeä kirjalöytö itselleni oli, kun sain viimein itselleni Huuto.netistä Stanislaw Jerzy Lecin Vastakarvaan-kirjan. ”Sääli, että paratiisiin on mentävä
ruumisvaunuilla”, sanoo Lec.
Elämäkerrat kiinnostavat minua ja historia avautuu hyvin ihmisten kautta. Sympaattisen Eeva Ahtisaaren kuopiolaiset juuret kiinnostivat lukemaan
hänen kirjansa. Löysin hänen kirjastaan samanlaista maalaistytön yksinäisyyttä kuin olen itsekin kokenut.
Nuorena ja myöhemminkin olen ihaillut Claes Anderssonia, koska hän on
ollut kovina aikoina pehmeä.
Joululahjaksi sain veljeltäni Mauri Kunnaksen Nyrok City –sarjakuvakirjan:
”Kappale suomalaisen rokin historiaa…ajalta, jolloin Pelle Piljoona meuhkasi…, Makkara Peruspäkkyrä säpisi…, Eput tärisi…ja Ändillä oli ehjä
hammas…..”.
Paulo Coelhon kirjan ”Rakkaus” sain lahjaksi ystävättäreltäni ja tyttäreltäni Leonard Cohenin Kaipauksen kirjan, jonka runot on kirjoitettu Baldyvuorella, Los Angelesissa, Montrealissa ja Mumbayssa.
Lapsenlapsilleni minulla on hyllyllinen kirjoja. Pääkaupunkiin tutustutaan
Aino Havukaisen ja Panu Toivosen Tatu ja Patu Helsingissä –kirjassa ja väreihin Laurent de Brunhoffin Babarin värikirjan kanssa…
Pään sisäisiä matkoja voi tehdä ilmaiseksi.
Marja Miettinen

Tule mukaan ja tuo kaverisikin.
Kansainvälinen messu la 24.3.
klo 16. Juha Määttä ja Anni Tanninen.
Raamattuilta
to
29.3.
klo
18.
”Lopunajat
raamatun
ilmoituksessa”,”Seitsemän pasuunaa ja seitsemän vihan maljaa”,
vankilapappi Jouko Koistinen. Iltatee ja mahdollisuus esirukoukseen.
Aikuisten takkailta ke 4.4. klo
18. Takkahuoneessa.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Sanajumalanpalvelus su 18.3.
klo 13. Hannu Komulainen ja Mari
Vuola-Tanila.
Pääsiäisen messu su 8.4. klo
13. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 3629 205
Hirvilahden työseura to 15.3.
klo 18. Maahanmuuttajatyö, Juha
Määttä
Pääsiäisen messu su 8.4. klo
15. Raili Rantanen ja Mari VuolaTanila.
Nuoret
Nuortenilta to 15.3. klo 17.3020 Kallaveden kirkolla. Leikkiilta. Seuraavan kerran 22.3. klo
17.30-20, jolloin aiheena ”Raamatun ihmisiä”.
Diakonia

Hyvän hoidon päivä ke 21.3.
klo 10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Aiheena ”Kun muisti
pätkii”. Mukana Maarit Kirkinen,
Riitta Reima ja Anna-Maija Hella.
Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon ma ja to klo 9-10 p. 0404848 332 (voit myös jättää viestin vastaajaan).
Omaishoitajien teemapäivä to
22.3. klo 13-15 keskusseurakuntatalolla (Suokatu 22). Aiheesta
Jumalan kädenjälki elämässäni
alustaa Anna-Maija Hella. Ilmoittautumiset 15.3. mennessä seurakuntien vaihteeseen p. 017.158 111.
Leväsen kammari ma 26.03. klo
12.30-14. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Sanan
maanantai, Matti Pentikäinen.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen lähimmäisen
koulutus- ja virkistyspäivä la
28.4. klo 9-17 Hirvijärven leirikeskuksessa. Aiheena ”Käytännön työkaluja voimavarakeskeiseen kohtaamiseen”. Perhepsykoterapeutti/työnohjaaja Päivi Föhr.
Bussikuljetus Maljalahdenkadulta
klo 9. Ilmoittautumiset Katri Kunnakselle 20.4. mennessä (p. 0404848 464 tai katri.kunnas@evl.
fi).
Muuta
Leväsen messu ti 3.4. klo 13.30.
Juha Määttä, Anna-Mari Linna ja
seniorikuoro.
Perhetyö
Kirkkomuskari su 18.3. klo 17.
Kurkimäessä (kerhohuone).
Taidetiistai ti 20.3. klo 9.3011.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kir-

kolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.
Piirit
Rytkyn
seurakuntapiiri
ke
14.3. klo 18. Elvi ja Esko Miettisellä, Siltapuro 297.
Sotkanniemen työseura
to
15.3. klo 18.30. Arja Kinnusellla
ja Jarmo Tiaisella, Kotkatlahdentie 10. Arpajaiset yhteisvastuun
hyväksi. Maarit Kirkinen.
Haminalahden työseurat ti
20.3. klo 18.30. Hiekkalassa,
Karttulantie 495. Juha Määttä.
Niemisjärven olotila ti 27.3. klo
11.30-13. Niemisjärven kylätalossa. Nimikkolähettikohteemme
esittelyssä. Juha Määttä.
Rytkyn
seurakuntapiiri
ke
28.3. klo 18. Irma Tiihosella, Matomäki 29. Juha Määttä.
Rytkyn
seurakuntapiiri
ke
11.4. klo 18. Marja Lyytikäisellä,
Karhumäki 45.
Aikuistyö
Miesten lenkkipiiri to 15.3. klo
17.45 Rytkyn leirikeskuksessa.
Tavoitteisiin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa huomioidaan ihmisen fyysinen,
henkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Jakaannumme ryhmiin
omien tuntemusten ja kunnon
mukaan (esim. juoksuryhmä,
hölkkäryhmä,
kävelyryhmä).
Saunan jälkeen pientä iltapalaa
ja ohjelmaa. Lopuksi on lyhyt iltahartaus.
Miesten sauna- ja takkailta pe
16.3. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. ”Askeleita rukouksen
polulla”, Rauno Taskinen. Sauna
ja avanto, kevyt iltapala. Osanottomaksu 5 €.
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